Leerkracht middenbouw
24-40 uur (0,6 - 1,0 fte)
CorDeo scholengroep - EBS De Parel - Amersfoort
Werkzaamheden
‘Ieder kind geliefd, gezien, gekend’ – dat is onze missie. Wij gaan voor goed èn
christelijk onderwijs, die combinatie maakt ons heel gewoon èn heel bijzonder.
Onderwijs waar een kind geliefd, gezien en gekend wordt, waar kansen en
ruimte wordt geboden om tot leren te komen. Onderwijs waar aandacht is voor
het leren van vaardigheden en gericht op het proces.
Wij zoeken voor de middenbouw van EBS De Parel een juf of meester die
kindgericht is en pedagogisch sterk. Als groepsleerkracht zorg je voor een
prettige, veilige sfeer in de groep waarin kinderen tot leren kunnen komen. Je
ziet de leerlingen in jouw groep. In jouw aanbod geef je leerlingen kansen en
ruimte om tot leren te komen. Vanuit jouw christelijk geloof mag je uitdelen aan
de leerlingen dat zij geliefd, gezien en gekend zijn!
Op onze school ontdekken leerlingen waar zij goed in zijn, wat zij leuk vinden,
waar ze blij van worden. We zien het als onze opdracht om samen met de
ouders, kinderen te laten ontdekken dat ze met al hun mogelijkheden en
beperkingen fantastisch zijn zoals ze zijn.
Waar we elke dag weer leren mogen in het vertrouwen dat God een bedoeling
heeft met jou en met jouw leven! Waarin kinderen, ouders, collega’s en andere
betrokkenen ervaren dat zij worden geliefd, gezien en gekend!
Wat wij vragen
Wij zoeken een leerkracht die kindgericht werkt, pedagogisch sterk is. Een
leerkracht die zelfstandigheid bij leerlingen waardeert en stimuleert. Een
leerkracht die hart heeft voor thematisch werken. We zoeken een leerkracht die
in het dagelijks leven laat zien dat hij/ zij christen is en
onze identiteitsverklaring kan ondertekenen.
Wat wij bieden
•
•
•
•

Een werkomgeving waar Jezus centraal staat;
Betrokken, enthousiaste kinderen, ouders en collega’s;
Een werkplek waar ruimte is voor ondersteuning en begeleiding;
Salaris conform CAO PO.

Informatie
Meer informatie bij dhr. Jelle Veerman, directeur via telefoon of via de
informatiebutton op onderwijstalenten. De gesprekken vinden plaats in week 21
op dinsdag 24 mei of woensdag 25 mei. Een proefles kan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.
Organisatie: CorDeo scholengroep
Contactpersoon: Jelle Veerman
Telefoon: 033-7370305

